
Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen palvelumaksuhinnasto 
 
Teknisen lautakunnan 21.10.2014 § 102 hyväksymä 

Taksa on voimassa 1.7.2015 alkaen 

 

Vesihuoltolaitoksen suorittamista palvelutehtävistä ja toimenpiteistä sekä tarvikehankinnoista 

aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos perii tässä 

palvelumaksuhinnastossa sanottuja maksuja, sekä käyttää laskutuksessa niitä periaatteita, jotka tässä 

hinnastossa on todettu. 

 

 

1 § Vesimittarin luenta ja testaus 
 

Mikäli asiakas on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt vesimittarin lukeman ilmoittamatta, lukee 

vesihuoltolaitos mittarin ja perii luennasta kertamaksun sekä kilometrikorvauksen. Luentamaksu 

peritään myös jos asiakas pyytää vesihuoltolaitosta lukemaan mittarin. Alueet joilla vesilaitos 

erikseen suorittaa vuosittaisia mittarinluentoja ei tule mittarinluentamaksuja. 

 

Vesimittarin testausmaksu peritään asiakkaan tilaamasta/pyytämästä testauksesta. 

Mikäli asiakas epäilee mittarin lukemaa ja haluaa mittarin testauksen vesihuoltolaitos testauttaa 

mittarin mittareita testaavalla yrityksellä. Mikäli mittari on ehjä, tulee asiakkaan maksettavaksi 

mittarintestaus, uusi mittari ja mittarin vaihtotyö, jos mittari on rikki maksaa vesihuoltolaitos 

testauksen ja uuden mittarin. Ennen mittarin testausta, asiakas tilaa putkiyritykseltä mittarin 

irrottamisen asiakkaalle sopivaan aikaan.  

 

 

 Vesimittarin luenta    50€/krt + kilometrikorvaus 

 Vesimittarin testaus   60€/kpl + kilometrikorvaus 

 

 2§ Venttiilin testaus, etsintä, avaaminen ja sulkeminen 
 

Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen muiden sopimusehtojen mukaan liittyjä hankkii, asentaa ja 

kunnossapitää kustannuksellaan myös tonttivesijohdon ja haarakohdan sulkuventtiilin ja 

toimitusehtojen mukaan  

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin testaus, etsintä, avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua 

asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. maksujen laiminlyönnistä, laitosta haittaavasta 

käytöstä, hulevesien johtamisesta viemäriin, viemäriveden pitoisuudet/ominaisuudet haittaavat 

laitoksen toimintaa ja toimitusehdoissa tarkemmin säännellyistä tilanteista. 

Asiakkaalta laskutetaan myös kilometrikorvaus kuljetusta matkasta. 

 

 Venttiilin testaus (Kiinteistön omistaja tietää sijainnin) 30€/kpl + kilometrikorvaus 

 Venttiilin etsintä ja testaus   Tuntiveloitus ja kilometrit  

 Veden sulkeminen/avaaminen   60€/krt + kilometrikorvaus 

 

3§ materiaalihinnat. 
  

Pälkäneen vesilaitoksen varastosta voidaan pyydettäessä myydä liittyjälle putkiosia. 

Tarvikkeiden myynti omakustannehinta + 14 % yleiskustannuslisä 

 



 

 

4§ Asiakkaan tilaamat työt 
 

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa erikseen 

mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt kiinteähintaisina, 

yksikköhinnoiteltuina, laskutustöinä jne. 

 

Tuntivelotushinnat (€/h Alv 0 %) 

 Normaali Ylityö 50 % Ylityö 100 % Ylityö 200 % 

Työnjohto 60 90 120 180 

Laitosmies 32,5 48,75 65 97,5 

 

 

 Kilometrikorvaus    0,4€/km 

 Toimistopalvelutyö    32,5€/h 

 Viemärin kuvaus    90€/h 

 Viemärin avaus (Tukos asiakkaan putkistossa).  Tuntiveloitus + avaamiseen 

käytetyn kaluston omakustannushinta + 14 % yleiskustannuslisä 

 

 

 

5§ KVV-suunnitelmien tarkastusmaksut 
 

Liittymishakemukseen liittyvien, muiden kuin rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvien kvv- 

suunnitelmien tarkastamisesta peritään liittymismaksun yhteydessä erillinen tarkastusmaksu 

seuraavasti: 

 

 KVV-laitteiston (ulkopuolisten) tarkastus maksut 

 Omakotitalot    120,00 € 

 Rivitalot    150,00 € 

 Kerrostalot, teollisuus- ja toimitilat, julkiset 

 rakennukset ja niihin rinnastettavat  180,00 € 

 Pienet laajennukset    40,00 € 

 

6§ Arvonlisävero 
 

Kaikkiin tämän palvelumaksuhinnaston mukaisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisävero. Palvelumaksuhinnaston vahvistushetkellä käytössä oleva verokanta on 24 %. 

Mikäli vero muuttuu, muuttuvat maksut veromuutoksen mukaisesti ilman eri päätöstä. 

 

  



7 § Tämän hinnaston mukaisten maksujen perintä, viivästyskorko ja 

perimiskustannukset 
 

Sen lisäksi mitä tässä hinnastossa on laskutuksesta ja perinnästä todettu, todetaan seuraavaa: Töistä, 

hankinnoista ja toimenpiteistä laskutetaan asiakasta sen jälkeen kun työ on tullut tehdyksi, sovittu 

hankinta on toimitettu ja kun laskutettavat toimenpiteet on tehty. 

Laskun maksuaika on 14pv laskun päiväyksestä 

 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen korko. 

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. Mahdollisesta saatavan perintätoimenpiteestä laskutetaan 

perintätoimiston laskutuskäytännön mukaisesti. 

 

Tämä hinnasto kumoaa 1.7.2006 voimaantulleen Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen 

palvelumaksuhinnasto. Tämä hinnasto on julkisesti nähtävänä sekä maksua vastaan saatavana 

teknisestä toimistosta. 

 

Todistan, että tämä palvelumaksuhinnasto on Pälkäneen teknisen lautakunnan 21.10.2014 § 102 

tekemän päätöksen mukainen. 

 

Pälkäneen kunta 

Tekninen lautakunta 

 

 
Timo Ailio 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja 

 


